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Verbindende en communicatieve Psychiater – Directeur Behandelzaken  

Regio Helmond-Peelland en Hoogspecialistisch centrum voor Eetstoornissen 

(32-40 uur, waarvan minimaal 16 uur als regiebehandelaar) 

met aandachtsgebied in de volle breedte van de specialistische GGZ 

 

Voor deze positie zoeken wij een verbindende Psychiater, bij voorkeur met leidinggevende 

ervaring, die in een collegiale en integrale samenwerking met de Directeur Zorg 

(bedrijfsvoering) zijn/haar visie op psychiatrie binnen de GGZ in continue verbinding en 

transparante communicatie wil vertalen naar de uitdaging om de kwaliteit van zorg voor 

cliënten waar mogelijk te verbeteren en te vernieuwen; een medisch specialist die zichzelf 

breder wil ontwikkelen vanuit een managementrol met aantoonbaar verbindende en 

communicatieve vaardigheden.  

 

Korte schets 

GGZ Oost Brabant wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB); de heer F. 

(Fred) Pijls MHA als voorzitter en mevrouw A.M.A. (Anne-Marie) Schram, lid van de Raad van Bestuur, 

Psychiater. Binnen GGZ Oost Brabant is een aantal (regionale) zorggroepen gepositioneerd.  

Deze worden aangestuurd door een collegiale directie; een Directeur Zorg en een Directeur 

Behandelzaken die gezamenlijk integraal resultaatverantwoordelijk zijn voor de realisatie van de 

doelstellingen van de zorggroep. Jaarlijks kloppen 11.000 mensen bij GGZ Oost Brabant aan. Ruim 

1700 medewerkers en 300 vrijwilligers helpen cliënten vanuit diverse locaties in de regio. De omzet 

bedraagt ca. € 136 mio. Financieel staat GGZ Oost Brabant er goed voor. De afgelopen jaren is door 

de RvB leiding gegeven aan de strategische ontwikkeling en positionering van GGZ Oost Brabant, 

alsmede gericht gestuurd op een financieel gezonde positie. Tegelijkertijd is er bijzondere aandacht 

uitgegaan naar excelleren op het gebied van onderzoek en besturing en inrichting van de organisatie 

vanuit het principe “zorgexpert in de hoofdrol”. Recent is de nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. 

Evenals voor zoveel zorgorganisaties heeft COVID de afgelopen twee jaar een dominante positie 

opgeëist, zeker in de beginfase toen Helmond en Boekel één van de eerste grote besmettingshaarden 

in Nederland bleek te zijn. Waarop GGZ Oost Brabant snel en adequaat heeft gereageerd door binnen 

twee dagen de eerste cohort-afdeling, niet alleen in de regio, maar voor de Psychiatrie van geheel 

Nederland  te realiseren met diverse, toegepaste innovatieve oplossingen. Dit snelle anticiperen 

maakte dat GGZ Oost Brabant deel uitmaakte van de Taskforce van de Nederlandse Vereniging van 

Psychiatrie.  

 

De vacature betreft de Regio Helmond-Peelland en het Hoogspecialistisch centrum 

voor Eetstoornissen  
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GGZ Oost Brabant staat bekend als een excellente aanbieder van GGZ voor mensen met 

complexe ernstige psychische of psychiatrische zorgvragen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Voor 

een aantal onderdelen biedt GGZ Oost Brabant hoogspecialistische zorg (zorgcircuits). In het 

werkgebied is GGZ Oost Brabant altijd bij cliënten in de buurt. Om aan de maatschappelijke 

verandering, met de grote verscheidenheid aan regionale diversiteit, op een goede wijze invulling te 

geven, wordt een actieve rol genomen samen met netwerkpartners in sociale innovatie, bijvoorbeeld 

als het gaat om proeftuinen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Om extern te kunnen  

excelleren, is het van groot belang dat de interne verbinding goed is. In dat kader wordt van 

medewerkers een grote flexibiliteit en samenwerking over de regio’s en zorggroepen heen gevraagd.  

 

GGZ Oost Brabant gelooft in een herstel-ondersteunende aanpak: het leven van de cliënt is méér is 

dan zijn diagnose. GGZ Oost Brabant zet daarom hun kennis en kunde in, zowel voor de cliënt als 

zijn omgeving, in het netwerk, zodat (complex) psychiatrische problematiek voorkomen kan worden. 

Door integrale zorg te bieden, stellen zij cliënten met evidence and practice based diagnostiek, 

behandeling en ondersteuning in staat om met hun kwetsbaarheid regie over leven te behouden en 

te hervatten en hoopvol naar de toekomst te kijken. Zie voor animatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=JuApzjXK_qk 

De afgelopen jaren is dus specifieke aandacht uitgegaan naar de (door)ontwikkeling van de ambities 

en is in samenwerking de meerjarenstrategie 2025 uitgewerkt en inmiddels vastgesteld. Uitgangspunt 

in de meerjarenstrategie én inspirerend doel zijn als volgt duidelijk beschreven en samengevat:  

“Met onze zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor 

de mentaal gezondste regio in 2025”.  

Kernwaarden zijn: bevlogen, integer en gastvrij en vormen het fundament van waaruit betekenisvol 

denken en handelen zichtbaar wordt en zijn een open vizier, lef, bouwen en verbinden de werkwaarden 

om elke dag te werken aan de ambities.  

Speerpunten binnen deze meerjarenstrategie zijn daarmee gericht op: 

• specifieke aandacht voor zorgexperts (ontwikkeling, een evenwichtige relatie tussen autonomie en 

verbinding, werken vanuit vertrouwen met oog voor arbeidsomstandigheden; 

• uiteraard de cliënt vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid met zoveel mogelijk behoud van 

het normale leven en het actief inzetten van een netwerk rondom de cliënt. 

• het verder ontwikkelen van de inhoud van zorg; (top)specialistische GGZ, met als aantoonbaar 

voorbeeld het behalen van het TOPGGZ keurmerk Depressie Expertisecentrum Jeugd; 

• samenwerken in de regio; het bouwen aan sluitende netwerken in alle typen zorg, over de 

verschillende domeinen heen om cliënten op alle momenten, alle benodigde expertise te kunnen 

bieden; 

• innovatie, vooral sociale innovatie die gericht is op hoe te komen tot benodigde gedragsverandering 

bij het implementeren van nieuwe technieken; 

• last but not least digitalisatie en robotisering met als doel het effectiever en meer klantgericht 

inrichten van de directe zorg en ondersteunende processen. 

https://www.youtube.com/watch?v=JuApzjXK_qk
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Regio Helmond-Peelland Begin 2020 is Lisa Behrendt (MBA) vanuit de interne organisatie 

aangesteld als Directeur Zorg. Momenteel is zij zonder duale collega verantwoordelijk voor deze regio. 

De regio kent een eigen managementteam dat naast de duale directie bestaat uit programmaleiders 

en zorgmanagers, die eveneens vanuit een duale verantwoordelijkheid werken. Met de aanstelling van 

een Directeur Behandelzaken gaat er weer een duale, collegiale directie gevormd worden die 

gezamenlijk leidinggeven aan het managementoverleg (MO) en integraal resultaatverantwoordelijk 

zijn voor de doelstellingen van de regio; Helmond-Peelland (HPL). Voor de Directeur Behandelzaken 

geldt dit heel specifiek vanuit zijn/haar medisch specialisme en signaleert deze de grote lijn en stuurt 

daarop en vertaalt dit naar de zorg binnen de zorggroep. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 

strategische beleidsvoorbereiding, inhoudelijke en organisatorische vernieuwingen, implementatie en 

borging van resultaten en alle primaire processen binnen hun zorggroep die bestaat uit de volgende 

onderdelen:  

Zorggroep Helmond Peelland  (€ 29 mio omzet, 240 FTE)  

Verantwoordelijk voor het volledige aanbod van specialistische GGZ in deze regio, waaronder alle 

vormen van crisis- en spoedzorg, bemoeizorg, intensieve thuisbehandeling, opnameafdelingen, 

beschermd wonen, dagbesteding en ambulante behandeling van vrijwel alle stoornissen binnen de 

specialistische GGZ.  

Zorgcircuit Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen (€ 3 mio omzet, 30 FTE)  

Verantwoordelijk voor het volledige aanbod voor mensen met een complexe eetstoornis met als 

werkgebied de gehele regio van GGZ Oost Brabant en daarbuiten. Binnen dit zorgcircuit wordt tweede- 

en derdelijns ambulante en klinische behandeling geboden voor (vaak jonge) mensen met complexe 

eetstoornissen. Het circuit beschikt over een opname-afdeling in Helmond en ambulante 

behandelmogelijkheden.  

 

Psychiater Directeur Behandelzaken 

Als lid van het MT en directieteam en Overleg Directeuren Behandelzaken-Geneesheer Directeur 

(Overleg DBZ en GD), bent u medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de 

organisatie, specifiek voor de uw toegewezen onderdelen en een aantal nader te bepalen regio 

overstijgende portefeuilles. Het collegiale team is gezamenlijk verantwoordelijk voor 

beleidsvoorbereiding, inhoudelijke en organisatorische vernieuwingen, implementatie en borging van 

processen en resultaten van de zorggroep. 

Voor deze regio met de hierboven beschreven zorggroepen zoeken we de Directeur Behandelzaken, 

waarbinnen dus vrijwel het volledige spectrum van specialistische GGZ valt, van acute zorg (zowel 

klinisch als ambulant), ambulante behandeling op alle stoornissen, en ook FACT en beschermde 

woonvormen vallen. De zorggroepen in de regio Helmond-Peelland bieden zorg in verschillende  

vormen, zoals: klinisch, wijkteam, ambulant, (F)ACT, arbeid en dagbesteding, vrije tijd en welzijn en 

re-integratie/ trajectbegeleiding. Hierbij werkt u nauw samen met professionele collega’s die alles in 

het werk stellen om cliënten de zorg te bieden die u uw naasten gunt.  
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Primair gaat uw  aandacht uit naar: 

• zorginhoudelijke taken binnen de zorgonderdelen waarvoor u verantwoordelijkheid draagt; 

• kwaliteit en veiligheid van de cliënten en de medewerkers; 

• deskundigheid en competenties van (medisch) specialisten en zorgprofessionals; 

• ontwikkeling en toepassing; 

• onderzoek en innovatie. 

Als Directeur Behandelzaken vormt u een belangrijke schakel in de verbinding met de verschillende 

regio's. U werkt dan ook nauw samen met collega-directeuren behandelzaken, die de andere 

zorggroepen als aandachtsgebied hebben, vervangt elkaar en vult elkaar aan. U bent daarbij extern 

zichtbaar en actief in de samenwerking binnen het netwerk. 

Binnen het Overleg DBZ en GD vindt beleidsvoorbereidende en kwaliteit bevorderende afstemming 

plaats over de Kwaliteit en Veiligheid van de zorg in geheel GGZ Oost Brabant, alsmede over de 

verantwoording daarvan.  

 

Met de zorginhoud als primaire focus, geeft u binnen uw portefeuille leiding aan een aantal zgn. 

programmaraden. Een programmaraad is samengesteld vanuit vakgebied verenigde 

programmaleiders (psychiaters en psychologen). Binnen een programmaraad wordt het inhoudelijk 

beleid geïnitieerd.  Samenvattend bent u als lid van het Directie en Managementteam dus zeer actief 

betrokken bij het zorgbeleid en specifiek de beleidspsychiatrie. U bereidt beleid voor en participeert in 

besluitvorming, in een sterke adviesrol naar de Raad van Bestuur. U heeft organisatie brede 

inhoudelijke portefeuilles, zoals de acute psychiatrie. Hierbij is het van belang de aansluiting te zoeken 

en verbinding te maken met de andere leden van het MT, waarbij het een uitdaging is te balanceren 

tussen (soms uiteenlopende) belangen. U weet uw rol als Directeur Behandelzaken goed te combineren 

met uw functie als regiebehandelaar. U werkt namelijk naast de functie van Directeur Behandelzaken 

voor minimaal 16 uur per week als psychiater. In de functie van Directeur Behandelzaken rapporteert 

u aan de Raad van Bestuur. 

Wij zoeken een Psychiater Directeur Behandelzaken:  

• met een duidelijke visie, aantoonbare interesse in de beleidspsychiatrie en de ambitie om zichzelf 

verder te ontwikkelen in een management rol; 

• die persoonlijk leiderschap en daadkracht toont, met aandacht voor de relatie en kan schakelen 

tussen strategisch en tactisch niveau; 

• een strategische oriëntatie op de belangrijkste zorginhoudelijke ontwikkelingen heeft en voorloper 

is in het implementeren van (nieuwe) richtlijnen en zorginnovaties; 

• die beschikt over een flexibele instelling, zowel ten aanzien van het kunnen schakelen tussen 

situaties, belangen en heel letterlijk tussen locaties; 

• die daarbij bij voorkeur ervaring heeft met leidinggeven en beschikt over management- en/of 

projectmanagementvaardigheden. Zijn/haar  leiderschapsstijl is participatief; 

• die in alles wat hij/zij doet herkenbaar is aan een oplossingsgerichte aanpak; 

• die verbindend is, toegankelijk en actief werkt in netwerken, waarbij hij/zij intern en extern de 

communicatie over en weer op zoekt. 
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Van belang is dat de kandidaat beschikt over de bij het beroep behorende diploma’s (geneeskunde 

met specialisme psychiatrie)en registraties en gedegen ervaring heeft in de psychiatrie. 

 

Aanbod 

De functie van Directeur Behandelzaken is ingeschaald in de AMS schaal van de CAO GGZ + 10% 

(min. € 5.430,- en max. € 9.489,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). 

Daarnaast kunt u in deze functie kiezen voor een leaseauto. 

 

Omdat GGZ Oost Brabant met medewerkers graag samen bouwt aan de toekomst, bieden zij 

externe kandidaten direct een vast dienstverband van 32-40 uur gemiddeld per week, waarvan 

minimaal 16 uur als regiebehandelaar. 

Daarnaast bieden zij een interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: 

• een volledige 13e maand; 

• een goed pensioen; 

• de mogelijkheid om producten of abonnementen met belastingvoordeel te kopen; 

• ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen u zelf verder  

te bekwamen op uw vakgebied; 

• goede studiefaciliteiten; 

• thuiswerkregeling; 

• een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve 

ziektekostenverzekering met korting. 

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, is app “CAO GGZ” te downloaden 

 

 

Voor informatie en solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven, 

telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en 

meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatiebrief richten aan 

Crown Gillmore BV, t.a.v. mevrouw E.M.H. van den Hoven via de website van Crown Gillmore BV 

www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vóór 12 september 2021.  

http://www.crowngillmore.nl/
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GGZ Oost Brabant Regio Helmond/Peelland  
Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen 

 

 
OGGZ- WMO – 
BEMOEIZORG 

 
 

 

• Zorgmanager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECIALISTISCHE ZORG 

VOLWASSENEN 
 
 

 
• Zorgmanager  

• Programmaleider Trauma 

• Programmaleider Angst, Dwang en 
Stemmingsstoornissen 

• Programmaleider 
Persoonlijkheidsstoornissen  

• Programmaleider HIC 

• Programmaleider IHT - Crisisdienst  

• Teamleider deeltijdbehandeling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SPECIALISTISCHE ZORG 

OUDEREN 
 
 

 

• Zorgmanager  

• Programmaleider GP en OPS  

• Teamleider deeltijdbehandeling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIE 
directeur Zorg regio Helmond/ Peelland 

vacature, directeur Behandelzaken  

Directiesecretariaat 

Cliëntencommissie  

Vz a.i. 

KLINIEKEN 
• Zorgmanager 

• Programmaleider kliniek 
Intensieve zorg HIC 

• Teamleider kliniek Intensieve zorg 
HIC 

• Teamleider kliniek Ouderen 

• Teamleider kliniek Eetstoornissen 
 

 

OR 
Aandachtsfunctionarissen-

overleg’ 

 
GGZ IN DE WIJK 

 
 
 

 

• Zorgmanager  

• Programmaleider  

• Teamleiders:  
1. GGZ in de Wijk Zuid FACT DAS en 

Wonen Sint Jozefpark 
GGZ in de Wijk Noord; ODAC en 
Inloop Helmond 
 

2. GGZ in de Wijk Noord: FACT Noord en 
Baroniehof  
GGZ in de Wijk Zuid: Fact Zuid en 
Clara Wonen 
 

3. GGZ in de Wijk Noord: FACT Gemert-
Laarbeek en Wonen 
Berken/Pandelaar  
GGZ in de Wijk Ouderen: De Eeuwsels 
en Eegelshoeve 
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Bijlage 1: Planning procedure 

 Wat: Wie: Wanneer: 

 

Gesprekken potentieel geschikte kandidaten te Woudenberg • Crown Gillmore 

• Kandidaten 

21.09.2021 

22.09.2021 

S
e
le

c
ti
e
 o

p
d
ra

c
h
tg

e
v
e
r 

CV Presentatie  

Kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling kandidaten voor kennismakingsgesprekken 

(shortlist) 

 

• Afvaardiging Selectiecommissie 

I en II 

• Crown Gillmore 

27.09.2021 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken potentieel geschikte kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling  benoembare kandidaat/ 

kandidaten vervolgprocedure 

• (mogelijk carrousel) 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie I en II 

• Crown Gillmore  

08.10.2021 

9.00 – 12.00 

Ronde 2:  

• Kennismakingsgesprek adviescommissies met max. 2 

benoembare kandidaten 

(mogelijk carrousel) 

 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Adviescommissie I 

• Adviescommissie II 

• Adviescommissie III (IV) 

• Crown Gillmore 

14.10.2021 

13.00 – 17.00 

a
fr

o
n
d
d
e
n
 

Arbeidsvoorwaardengesprek • HR  

• Kandidaat 

 

Communicatie benoemde kandidaat  • Nader te bepalen  

Benoeming • Nader te bepalen  

Aanstelling  • Directeur Behandelzaken  

 


